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AAADDDVVVEEENNNTTT   
Dávno už odkvetl zimostráz    Adventní věnec uvijem 
i trávu sežehl první mráz      z větviček jedloví, smrčí 
Jen někde v závětří      A dětské rozjasněné tváře 
se ještě sedmikráska krčí      zas mohou po roce otvírat 
dokud sníh nelehne krajem     okénka adventního kalendáře 

 
A v přítmí chrámů       A jako z povzdálí 
zaslechnem k ránu       zaslechnem staletími zas 
prastaré rorátní zpěvy      ten Janův naléhavý hlas 
Pak první svíci rozžehnem     "Připravujte cestu Páně..." 
by její jasná záře       Aby pak o Vánocích na úsvitě 
ohřála prokřehlou duši      mohlo k nám zavítat Boží dítě! 

Antonín Reček 

 

UUUžžž   nnnaaassstttaaalllaaa   hhhooodddiiinnnaaa,,,   kkkdddyyy   jjjeee   tttřřřeeebbbaaa   ppprrrooobbbrrraaattt   ssseee   zzzeee   ssspppááánnnkkkuuu...   (((ŘŘŘ   111333...111111bbb)))   

Od první neděle adventní budeme jako každý rok od pondělí do pátku slavit 

ranní rorátní mši svatou v 6.00 hodin. V sobotu v 7.30 hodin. 

S počátkem nového církevního roku budou při mši svaté epištoly, evangelia a antifony 

z denních modliteb Církve čteny z cyklu "A". 

        Vychází  2.12.2001  Číslo  1.   ročník  X. 
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   AAA   DDD   VVV   EEE   NNN   TTT               DDD   ĚĚĚ   TTT   ÍÍÍ   
Současným dětem, ale i některým 

dospělým, již asi latinská slova Adventus Domini 
bohužel mnoho neřeknou. A přece znamenají  
v překladu Příchod Páně. Pro většinu dětí je však 
prosinec jen velikým očekáváním štědrého 
Mikuláše, který přinese sladké pochoutky a po 
něm, za tři týdny, bude konečně Štědrý den  
s kupou dárků. Ale adventní období by pro naše 
křesťanské děti mělo být očekáváním narození 
Ježíška, který dává našemu životu smysl, 

obdobím, kdy se na Vánoce připravujeme duchovně, drobnými obětmi a odříkáním, aby 
radost z příchodu Páně mezi nás, byla o to větší. Přiblížit vhodným způsobem dětem  
i mládeži tuto skutečnost je povinností nás dospělých. Nejlepším poučením je náš dobrý 
příklad. Třeba i v tom, že se budeme účastnit i ve všední den mše svaté a že si s dětmi 
budeme povídat o tom, co pro nás život z víry v Krista znamená. 

   PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí   zzzaaa   DDDnnnyyy   ddduuuccchhhooovvvnnnííí   ooobbbnnnooovvvyyy   
Děkujeme Otci Jiřímu Rousovi za šťastnou myšlenku pozvat na duchovní obnovu 

Otce Jordána Vinklárka OP. Jeho slova nás nesmírně obohatila. Dokázal spojit teologické a 
filosofické základy naší víry se zkušenostmi velikánů církve a s vlastní životní praxí. To vše 
pro nás laiky zajímavou a srozumitelnou formou. Nejvíce nás oslovila jeho upřímnost, 
vnitřní přesvědčení a pochopení pro životní situaci člověka dnešní doby. Upřímné Pán Bůh 
zaplať.  

Dr.J.S. 

Rozhovor  s  Otcem Jord á ne m V i nkl ár k e m OP  
R: Otče, jste členem dominikánského řádu. V Brně máme sice tzv. dominikánský kostel 

sv. Michala, ale od začátku XX. století jej spravovala kongregace Nejsvětějšího 
Vykupitele, redemptoristé. Pokud víme, je Váš řád v Olomouci a v Praze. Kde tedy máte 
domovský klášter? 

O.V.: V Praze. Před tím jsem byl 10 roků v Olomouci a taky v Brně. 
R: Kde jste v Brně působil? 
O.V.: Ještě před převratem jsem vypomáhal u sv. Tomáše a potom přešel ke svatému 

Michalu, k dominikánům. 
R: Takže jste se jistě setkal s bratry Otci Habáněm a Zemkem... 
O.V.: S Otcem Habáněm jsem se často setkával. Jezdíval jsem za ním do pohraničí, kde 

působil u Karlových Varů a později na Chlumu nad Ohří. 
R: Jak Vás osobně postihlo minulé období? Byl jste také internován? 
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O.V.: S ostatními bratry jsme byli internováni hned v roce 50. Ještě před dokončením 
noviciátu. Pak nás poslali do PTP (pracovně-technické prapory), kde jsem byl skoro  
40 měsíců. Potom 7 let na stavbách, pak jsem dělal 3 roky zdravotnickou 
dokumentaci.Teprve pak jsem šel do semináře do Litoměřic. Věčné řádové sliby jsem 
složil hned po vojně v PTP, takže už jsem byl sedm roků dominikánem. 

R: Váš řád je řádem kazatelů. Takže nyní se zabýváte misijní činností, jste exercitátorem... 
O.V.: Už jsem v důchodu a dělám tuto službu spíše jen na požádání. Nemohu říci, že jsem 

k tomu vyškolen, i když v tomto roce jsem už vedl dvoje duchovní cvičení, takže... 
R: Můžete mi prozradit některá témata Vašich přednášek? Ta dnešní, úvodní, bude 

například... 
O.V.: Bude o člověku. Co je člověk, jaký je smysl lidského života... 
R: Dosti široké téma... 
O.V.: Podle mého názoru tomu tak není. Dá se zvládnout poměrně stručně, 

 ale hutně. Tak, aby posluchači pochopili, co je to ČLOVĚK. To jsou otázky podstatné.  
Na pochopení jejich smyslu stojí celý lidský život. 

R: Přiblížil se čas, připravit se na mši svatou. Děkuji Vám tedy za rozhovor a přeji hojnost 
darů Ducha svatého. 

Otázky kladl V.M. 

OOOZZZVVVĚĚĚNNNYYY   ZZZEEE   DDDNNNŮŮŮ   DDDUUUCCCHHHOOOVVVNNNÍÍÍ   OOOBBBNNNOOOVVVYYY   ---   HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   TTTÉÉÉMMMAAA:::   CCCOOO   JJJEEE   ČČČLLLOOOVVVĚĚĚKKK   
Ještě dlouho před začátkem 

bohoslužby přichází do chrámu drobná 
postava v bílém dominikánském hábitu. 
Pak pokleká před hlavním oltářem. Otec 
Jordán Vinklárek OP prosí Pána o dar 
Ducha svatého, aby jím přednesená slova 
při homiliích a přednáškách padla na 
úrodnou půdu duší posluchačů. 

Čtyři říjnové dny se v chrámě 
Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích 
proměnily v duchovní svátky. Při nich 
exercitátor Otec Jordán pronesl celkem  
6 homilií při mši svaté a 6 téměř hodinových 
přednášek. K nim nutno přidat  
i komentovanou účast při videofilmu  
o životě řeholnice Matky Terezie z Kalkaty 
a sobotní večerní setkání s mladými na 
faře. Náročný program pro 76 letého 
„staříka“. Má však od Pána dar složitá 
teologická témata sdělovat prostým, 
jednoduchým jazykem, vyšperkovaným 

příklady ze života, takže i nábožensky 
méně vzdělaní posluchači jim dobře 
rozumí. 

Přepsat doslovný obsah jednotlivých 
přednášek by vydalo na samostatnou 
brožůrku. Proto se na stránkách našeho 
farního časopisu musíme spokojit jen  
s některými myšlenkami, pronesenými 
otcem Jordánem. Těm, kteří se alespoň 
některých přednášek účastnili, bude stačit  
k promeditování připomenout alespoň ty 
hlavní: 

CO JE TO ČLOVĚK ? * CO JE TO 
"JÁ" ? * Ke svému pozemskému životu 
používáme své tělo, mozek i srdce - ale ty 
jsou pouze nástrojem, který mé vlastní "JÁ" 
realizují. Mé jsou PROŽITKY. Mé "JÁ" 
existuje, ale je NEHMOTNÉ, stejně jako má 
DUŠE. Ta není z hmoty, nemůže tedy 
vzniknout lidskými silami, ani spojením 
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muže a ženy. Ti dva se spolupodílejí na 
stvořitelském díle pouze tělesně, ale 
nemohou tělu dát duši. Ta je dána tělu vůlí 
Boží. Tím je jedinečná, nesmrtelná a 
nezávislá na vůli člověka. 

Člověk by měl vzniknout z lásky, 
nikoliv jako „neplánovaný malér či selhání“! 
Podle výzkumů prý dítě již v prenatálním 
stavu (před narozením) cítí z chování matky 
a jejího okolí, zda bude přijato s láskou a 
radostným očekáváním. Naopak: prožívá 
strach a úzkost již v lůně matky, je-li tomu 
naopak. A tento strach se může negativně 
projevovat  
v budoucím životě takového jedince. Třeba 
i neschopností dobré komunikace s bližními 
a lidmi vůbec. Proto ta nesmírná 
odpovědnost rodičů! 

Nebojte se bratři a sestry. Co nám 
mohou nepřátelé udělat? Zabít tělo? Ale to 
přece stejně zaniká, umírá. Nesmrtelnou 
duši však zabít nemohou. Tu může zranit a 
poškodit POUZE naše HŘÍŠNÉ JEDNÁNÍ. * 
Strach u lidí bývá většinou strachem  
z trestu. Ale může být i strachem ZE 
ZTRÁTY BOŽÍ LÁSKY! * ALE BŮH NÁS 
NIKDY NEPŘESTÁVÁ MILOVAT! * Člověk 
je stvořen k obrazu Božímu, takže ho nikdo 
nesmí zneužívat. ROZUM odlišuje člověka 
od ostatních tvorů. 

MILOST MÁ VĚTŠÍ CENU NEŽ CELÝ 
VESMÍR. První těžký hřích proti Bohu 
spáchali někteří duchové - Lucifer - padlí 
andělé. A byl to hřích PÝCHY!: Ďábel svedl 
Evu slovy: BUDETE JAKO BŮH! Důsledky 
tohoto lidského prvotního hříchu nese 

lidstvo dodnes, každý z nás. * Opakem 
pýchy je POKORA - další vážné téma 
několika přednášek Otce Jordána.* CO JE 
TO PÝCHA? * Nezřízená žádostivost: „Chci 
být pochválen, dostat uznání“. Ale pokora je 
DOBROVOLNÉ PODŘÍZENÍ SVÉ VŮLE 
VŮLI BOŽÍ, VZDÁNÍ SE SVÉ 
ŽÁDOSTIVOSTI! * Tyran nepotřebuje 
přátele, nýbrž otroky.  (Příklady pýchy: 
Babylonská věž, Napoleonův Vítězný 
oblouk v Paříži). * Nejtěžší hřích: rouhání 
se proti DUCHU SVATÉMU! * BŮH JE 
BEZMOCNÝ PROTI LIDSKÉ SVOBODĚ. 
(proto dopouští války). * RESPEKTUJE 
TOTIŽ SÁM SEBE! 

POKORA JE NEZBYTNÁ K CESTĚ NA 
VĚČNOST.TVOŘÍ ZÁKLAD DUCHOVNÍHO 
ŽIVOTA. (Příklady: MATKA TEREZA z 
KALKATY, JAN PAVEL II. Sv.MAXMILIÁN 
KOLBE). 

Pokora stojí na pravdě. Proto člověk 
potřebuje posvěcující milost. 

 Zaznamenal V.M.  
* Pokračování v dalším čísle časopisu* 
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Farní  společenství  na pouti .  
Známé poutní místo Českomoravské Vysočiny Netín je v nádherné pahorkaté krajině 

nedaleko Velkého Meziříčí. Nepříliš velký kostel svítí svou bílou, nedávno opravenou 
fasádou nad vesnici, rozloženou pod ním. Připomíná pastýře, bdícího nad svými ovečkami. 
Barokní plastika Madony umístěná nad svatostánkem je zvláštní právě tím, že se Panna 
Maria na Ježíška, kterého chová na levé ruce, usmívá. Tato mariánská svatyně byla prvním 
cílem pouti. Tady Otec Jiří za naši farnost sloužil mši svatou, doprovázenou lidovým 
zpěvem. Místo varhan jedna z poutnic zpěv doprovázela hrou na kytaru. Netín je oblíbeným 
poutním místem i pro našeho Otce biskupa Vojtěcha. Prosba o jeho zdraví byla součástí 
našich modliteb. Pod kostelem je malý plácek, který se stal po bohoslužbě místem pro 
skotačení našich mladých. Přes hodinku poutní bohoslužby musely děti držet svou energii 
"na uzdě", proto si s chutí zahrály na honěnou. A s nimi i Otec Jiří. 

Zatímco při výjezdu z Brna ležela nad krajinou podzimní mlha, k polednímu, když 
jsme z Netína odjížděli, vyklubal se krásný slunný den „babího léta". V Třebíči jsme 
navštívili baziliku svatého Prokopa. Je to zvláštní pocit stát v posvátném prostoru, který 
právě letos slaví devítisté založení kláštera. Ranně gotický chrám nejen svědčí o hluboké 
víře našich předků, ale je i z umělecko-stavebního slohu vysoko ceněn v celé střední 
Evropě. Měli jsme možnost sestoupit i do jeho mnoha oblouky členěné krypty, která 
posloužila filmařům při natáčení historického filmu o sv. Zdislavě. Trojlodnímu chrámu 
vévodí na hlavním oltáři plastika sv. Vojtěcha, pořízená ve 30. letech minulého století. 
Původně neuvažovaná zastávka v Třebíči, posílila duchovní pouto s našimi předky. 

Známé mariánské poutní místo na znojemském okrese, Hluboké Mašůvky, je cílem 
poutí věřících nejen z Moravy, ale i z Dolních Rakous. Skutečnost bývalých Sudet je možná 
důvodem, že v Mašůvkách je duchovním správcem Pater Gerhard, kněz německé 
národnosti. Zdatnou pomocnicí má v české pastorační asistence Ing. Evě Balíkové, 
vykonávající i katechetickou službu. Právě ta nás seznámila s historií tohoto poutního 
místa, sahající až ke 13. století. Pro nás je barokně řešený kostel zajímavý i tím, že jej dal 
zbudovat roku 1680 statečný obhájce Brna proti Švédům baron Raduit de Souches, 
pochovaný v chrámě sv. Jakuba v Brně, kde má nádherný náhrobek. Věnoval „svému" 
kostelu sošku Panny Marie s Jezulátkem, kterou získal v dobách 30ti leté války jako 
„výpalné" kdesi v Belgii. Rok 1950 byl pro Hl. Mašůvky velmi významným. Bylo upraveno 
prostranství kolem kostela a osazeno plastikami českých světců, v kopci za kostelem 
obnovena Sedmibolestná cesta a upraveno údolí před "lurdskou jeskyní", kde se konají při 
hlavních poutích v červenci a srpnu mše sv. pod širým nebem. Pobožnost Křížové cesty, 
kterou jsme začali na „Olivetské hoře" u sochy klečícího Spasitele, byla duchovním 
zakončením letošní pouti zábrdovické farnosti. V kostele probíhala mše svatá v německém 
jazyce. Z Farního dopisu, který duchovní správa v Hl. Mašůvkách vydává jsme se 
dozvěděli, že hlavním celebrantem večerní bohoslužby dnešního dne 6. října bude jako 
host známý P.Marián Rudolf Kosík, opat premonstrátské kanonie z Nové Říše. Ale to už 
jsme se museli vrátit. Pro úplnost informací: pouti se účastnilo téměř padesát věřících. 

Na zpáteční cestě k domovu bylo dohodnuto, že v příštím roce, dá-li Pán Bůh, se 
vypravíme na Horu Matky Boží u Králik. 
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ZZ  ffaarrnníí  mmaattrriikkyy::  
V uplynulém období přijali svátost svatého křtu:

Natálie Procházková 
Vojtěch Pavel Rampuka 
David Giňa 
Markéta Svojanovská 
Natálie Plachetková 
Jana Jansa 
Michael Škrdlík 

Jan Čada 
Sára Ličartovská 
Nicolas Josef Araya 
Radek Pilo  
Roman Kočka 
Monika Balážová 
Monika Holubová  

V těchto měsících přijali svátost manželství tito snoubenci: 

Martin Šudřich & Jitka Šudřichová roz. Žemličková 

SSStttaaatttiiissstttiiiccckkkááá   čččíííssslllaaa,,,   kkkttteeerrrááá   nnnááásss   mmmooohhhooouuu   zzzaaajjjííímmmaaattt:::   
 

V Židenickém zpravodaji zveřejnil 
tajemník ÚMČ p. ing. M.Šimek předběžné 
výsledky z letošního sčítání lidu. 

Pro zajímavost uvádíme některé  
z nich, vztahujících se k naší městské čtvrti  
i k naší farnosti. 

Z celkového počtu obyvatel (s trvalým 
pobytem v ČR), kterých je 10 292 933 žije v Brně 379 185. Na území naší MČ 
(Židenice, Zábrdovice, Juliánov) 20 553. K náboženské víře se v Brně přiznalo  
133 939, což je 35,3 %. 

V naší MČ to bylo 8 059 obyvatel, tedy 39,2 %, z toho je římských katolíků 6 769 
občanů. K Českobratrské církvi evangelické se hlásí 283 a k Československé církvi 
husitské 285. K ostatním náboženským společenstvím 722. Neupřesněných, ale 
věřících, bylo 2 081 obyvatel. 

V l. čísle TOMÁŠKA, farního zpravodaje kostela sv. Tomáše v Brně, byla zveřejněna 
statistika ekonoma brněnské diecéze p.ing. Petra Zelenky o finančních příjmech a výdajích 
diecéze, ale i o úkonech duchovní správy v děkanátech a srovnání údajů o hospodaření  
v některých brněnských farnostech. 

 Celkové počty za rok 2000 v diecézi: 
• Sv. křtů: 5 828, církevních sňatků: 1 823, pohřbů: 6 857 
• Počet kněží: 351 - z toho v brněnském děkanátě 94. Návštěva nedělních a svátečních 

bohoslužeb: v diecézi celkem: 110 050 osob. V Brně počet bohoslužeb: 94 při návštěvě 
17.798 věřících. 
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Zajímavé jsou i údaje o některých brněnských farnostech. 
• Petrov: počet neděl. návštěvníků: 267, sbírky na osobu/rok 215 Kč 
• Sv. Augustín: počet návštěvníků: 1 053, sbírky: osoba/rok 75 Kč 
• Sv. Tomáš: počet návštěvníků činí: 1 715, sbírky: osoba/rok 181 Kč 
• Sv. Jakub: počet návštěvníků činí: 823, sbírky: osoba/rok 254 Kč 
• Zábrdovice: průměr neděl. návštěvníků: 303, sbírky os./rok 246 Kč. 
• Celkové příjmy farnosti činily: 3 205 506 Kč, vydání: 3 172 822 Kč 
• Příjmy ze sbírek: 74 400 Kč. Výkaz hospodaření a duchovních úkonů ve farnosti 

Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích za rok 2001 
• zveřejníme v dalším čísle našeho farního časopisu. 
• Při farní sbírce na misie v neděli 21. října 2001 bylo vybráno 17 600 Kč 
• Přátelé, je konec roku. Nezapomeňme na naše adoptivní děti v Indii. 

 

ZÁBRDOVICKÝ PROGLASÁČEK OZNAMUJE: 

Tentokrát jsou otázky PROGLASÁČKU zaměřeny na předvánoční období: 

1) KTERÝM DNEM ZAČÍNÁ NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK?  

2) JAK SE JMENUJE PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ? 

3) JAKOU HLAVNÍ CTNOSTÍ SE VYZNAČOVAL SVATÝ MIKULÁŠ? 

4) CO OČEKÁVÁŠ OD VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ? 

Předvánoční PROGLASÁČEK bude vyhodnocen v úterý 18. prosince opět po 
večerní dětské mši svaté. Proto správné odpovědi odevzdejte do sakristie nejpozději do  
3. neděle adventní, to je do 16. prosince 2001. 

CCCÉÉÉZZZAAARRR   AAAUUUGGGUUUSSSTTT   FFFRRRAAANNNCCCKKK   VVV   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉMMM   CCCHHHRRRÁÁÁMMMĚĚĚ   
 V pondělí 15. října 2001, v předvečer 23. výročí zvolení Karola kardinála Wojtyly 

papežem Janem Pavlem II., zazněly ze zábrdovického kůru duchovní skladby 
francouzského varhaníka, skladatele a hudebního pedagoga Cézara Augusta Francka. 
K varhannímu stolu zasedly studentky Základní umělecké školy se zaměřením na duchovní 
hudbu, Věra Homolová a Světlana Prýglová, obě ze třídy Zdeňka Hatiny, ředitele 
zábrdovického kůru. Dílo skladatele, žijícího v letech 1822 až 1890, považovaného za 
zakladatele francouzské moderní hudby, klade na interprety i posluchače poměrně značné 
nároky. Zdánlivě postrádá nosnou melodii, pracuje spíše s valérováním krátkých hudebních 
témat a jejich proměnou v dynamice. Bylo to patrné při provedení obou chorálů, ať už šlo  
o číslo 3. provedené varhanicí V. Holomkovou, ale i v čísle 1, který hrála S.Prýglová. Proto 
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početné obecenstvo s povděkem přijalo zařazení vokálních skladeb, provedených pěvkyní 
Markétou Kozákovou, ze třídy Mgr. Ivany Divišové. Je s podivem, že právě Franckovo 
Ave Maria - f moll, je interpretkami duchovních písní opomíjeno. Pěvkyně Kozáková 
disponuje krásným hlasem a srozumitelností latinského textu této modlitby. Zajímavé bylo 
porovnání obou stejnojmenných skladeb, z nichž druhé Ave Maria - e moll je pěvecky 
náročnější. Méně známou je píseň Panis angelicus - Chléb andělský. V tomto případě by 
bylo vhodné zveřejnit v programu český překlad. 

Závěrem se sluší poděkovat nejen účinkujícím, což potleskem učinilo přítomné, 
především mladší posluchačstvo, ale i řediteli ZUŠ P. Hamříkovi i oběma pedagogům, kteří 
koncert na počest papeže připravili. 

 V.M. 

God bless America - God bless World 
Bůh žehnej Americe - Bůh žehnej Světu 

Přátelé, za oběti teroristických útoků - i za jejich nešťastné strůjce - se musíme 
modlit. Připomeňme si tři atentáty z poslední doby:  V úterý 22.listopadu 1963 byl teroristou 
postřelen a následně v nemocnici v texaském Dallasu zemřel 35. president USA, katolík 
John  Fitzgerald Kennedy. 

V úterý 13. května 1981 - tedy před 20 roky - byl střelami těžce  zraněn na 
Svatopetrském náměstí v Římě Svatý Otec Jan Pavel II.  Za záchranu svého života děkuje 
papež Panně Marii Fatimské. 

V úterý 11. září 2001 podnikli teroristé letecké útoky na Světové obchodní centrum 
(WTC) v New Yorku a na budovu ministerstva obrany USA  ve Washingtonu. Zahynulo 
kolem 6ti tisíc lidí!  V pozadí všech tří atentátů je ďábelská nesnášenlivost a touha po moci. 

Milá  návštěva  

V pátek 26. řijna nečekaně celebroval večerní mši svatou náš novokněz  
P.Pavel Klouček, který na závěr bohoslužby uděloval jednotlivcům novokněžské 
požehnání. 
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BUDEME VDĚČNÍ ZA KAŽDÝ NÁMĚT A PŘIPOMÍNKY 

Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: 
„Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? 
    Nemyslete si, že můžete říkat: „Náš otec je Abrahám!“. Pravím vám, že Bůh  
            může Abrahámovi stvořit děti z tohoto kamení. Já vás křtím vodou  
                                           pokání; ale ten který přichází za mnou, je  
                                              silnější než já : On vás bude křtít  
      Duchem svatým a ohněm  

To je ten, o němž je řečeno ústy proroka 
Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: 
Připravte cestu Páně vyrovnejte mu 
stesky!“    

Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém a Judsko a celé 
okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho 
v řece Jordánu pokřtít.   

   Čiňte pokání, 
    přiblížilo se 
      království 
       nebeské 

Mt 3,1-12 


